
  
 

 

 آيين نامه اجرايي يادداشت تفاهم دانشگاه علوم پزشكي بوشهر با دو موسسه علمي هلند

  مقدمه

گيري از فرصت انعقاد يادداشت تفاهم بين دانشگاه علوم پزشكي بوشهر، پژوهشكده  نامه اجرايي حاضر، شيوه نامه بهره آيين

، مركز پزشكي روتردام دانشگاه NIHESلند موسسه علوم بهداشتي ه(زيست پزشكي خليج فارس و موسسات علمي هلند 

  . است) اراسموس

  تعاريف: 1ماده 

  سال 5به مدت  1395يادداشت تفاهم منعقد شده بين موسسات علمي فوق در سال : يادداشت تفاهم

  هاي از پيش تعريف شده در موسسات علمي مذكور عضويت در دوره :دوره مطالعاتي

  ز تسهيالت اعطايي با استناد به يادداشت تفاهمايجاد امكان استفاده ا :معرفي نامه

  فرآيند انتخاب دوره تحصيلي، بررسي شرايط، انجام مكاتبات و دريافت پذيرش جهت شركت در دوره مورد نظر :پذيرش

  اهداف:  2ماده 

  المللي در سطوح دانشجويي، هيات علمي و اداري ايجاد امكان تبادالت علمي و كسب تجارب در حوزه بين

  شرايط عمومي:  3ه ماد

ها در هر سال به عهده هيات رئيسه دانشگاه خواهد  گيري در مورد افراد واجد شرايط شركت در دوره تصميم

  .بود و مقدار حمايت انجام شده نيز هر ساله در هيات رئيسه دانشگاه طرح و به تصويب خواهد رسيد

  وابستگي سازماني با دانشگاه علوم پزشكي بوشهر �

  ان انگليسيتسلط به زب �

 شرايط اختصاصي :  4ماده 

  : در سه دسته 

     دانشجويي - 1- 4

التحصيلي  هاي دكتري تخصصي، دستياري و كارشناسي ارشد به شرط اخذ رتبه علمي اول تا سوم در هر دوره فارغ دانشجويان دوره

  هاي رازي يا خوارزمي اخذ جايزه جشنوارهيا عضويت در استعدادهاي درخشان يا بنياد نخبگان، اخذ مدال المپيادهاي دانشجويي، 

  : مدارك الزم

o  مدارك مربوط به شرايط باال  



  
 

 

o اخذ پذيرش از موسسات علمي هلند مذكور در يادداشت تفاهم  

معرفي  NIHESتفاهم متقاضي را به موسسه علوم بهداشتي هلند   معاونت تحقيقات و فناوري با استناد به يادداشت: امتياز

  )درصد است 25تا  50ها بين  تخفيف شركت در دوره. (سازد نامه امكان دريافت تخفيف ويژه را فراهم مي ياين معرف. كند مي

  .دهد ميليون تومان حمايت مالي را در اختيار متقاضي قرار مي 10دانشگاه جهت ايجاد تسهيل در استفاده از اين فرصت مبلغ 

ها هيچ گونه تعهدي ندارد و شركت در اين  بديهي است دانشگاه در قبال كليه شرايط و ضروريات متعلق به شركت در اين دوره

  .شود دوره بورسيه دانشگاه محسوب نمي

  هيات علمي   - 2- 4

مطالعاتي كوتاه مدت هاي تابستاني و آموزشي موجود در اين موسسه علمي به عنوان فرصت  توانند از دوره اعضا هيات علمي مي

  .استفاده كنند) ماموريت بدون دريافت فوق العاده(

  .نمايد هاي ارائه شده حمايت مي دانشگاه از متقاضيان با معرفي جهت دريافت تخفيف احتمالي جهت شركت در دوره

المللي بين موسسات علمي  هاي مشترك بين هاي مذكور ارائه و اجراي پروژه الزم به ذكر است اولويت دانشگاه در انجام حمايت

  .طرف قرارداد است

  كاركنان- 3- 4

  :ايجاد امكان براي شركت در

  هاي تحصيالت تكميلي دوره •

 )Capacity Building(هاي مديران و كارشناسان با هدف ظرفيت سازي  دوره •

 بازديدهاي سازماني •

همانند موارد باال اخذ ) administrative(سازي با موضوعات سيستم سالمت و اداري  هاي ظرفيت شرط شركت در دوره

 . پذيرش توسط متقاضي خواهد بود

هاي ارائه شده و پرداخت بخشي از  دانشگاه از متقاضيان با معرفي جهت دريافت تخفيف احتمالي جهت شركت در دوره

  .نمايد هاي سفر و اقامت حمايت مي هزينه

  .ديگر به عهده متقاضي است هاي تحصيالت تكميلي شهريه و شرايط و ضوابط در مورد دوره

  

  استفاده مدت:  5ماده 



  
 

 

با هماهنگي . باشد نامه تا پايان مدت يادداشت تفاهم داراي اعتبار است و در صورت تمديد آن قابل تمديد مي اين آيين

رئيسه  نامه قابليت اصالح و تغيير در هر زمان و تصويب مجدد در هيات مسئول هماهنگ كننده يادداشت تفاهم، اين آيين

  .دانشگاه را دارا است

  اجرا حسن بر نظارت:  6ماده 

معاونت تحقيقات و فناوري با هماهنگي مسئول هماهنگ كننده يادداشت تفاهم، يك دبير اجرايي جهت انجام نظارت بر حسن 

  .نمايد ها و مكاتبات ضروري تعيين مي نامه اجراي آيين نامه و صدور معرفي

  تصويب:  7ماده 

  .به تصويب هيات رئيسه دانشگاه رسيددپ، /1294/1/20با شماره  12/2/1396در تاريخ ماده  7امه در اين آيين ن

  


